ОСВІТНЬО-ПРОСВІТНИЦЬКА ПРОГРАМА
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
АГРАРНОГО КОЛЕДЖУ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПДАА
НА 2015-2020 РОКИ
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Програма національно-патріотичного виховання молоді Аграрного
коледжу управління і права ПДАА розроблена відповідно до Наказу
Міністерства освіти і науки України від 07.07.2009 № 636 «Про Концепцію
національного виховання студентської молоді», Наказу Міністерства у
справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України,
Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від
27.10.2009 № 3754/981/538/49 «Про затвердження Концепції національнопатріотичного виховання молоді», постанови Кабінету Міністрів від
28.01.2009 №41 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми
«Молодь України» на 2009-2015 роки» та пропозицій центральних, місцевих
органів виконавчої влади та молодіжних громадських організацій з метою
захисту

національних

інтересів

держави,

утвердження

патріотизму,

моральності та формування загальнолюдських цінностей молоді.
В основу Програми національно-патріотичного виховання студентів
Аграрного коледжу управління і права на 2015-2020 рр покладено ідею
розвитку української державності як консолідуючий чинник розвитку
суспільства й нації в цілому. Форми й методи національно-патріотичного
виховання базуються на українських народних традиціях, кращих надбаннях
національної та світової педагогіки й психології.
Ідеалом національно-патріотичного виховання виступає різнобічно та
гармонійно розвинений національно свідомий, високоосвічений, життєво
компетентний громадянин, здатний до саморозвитку та самовдосконалення.

Головною домінантою національно-патріотичного виховання молоді є
формування у особистості ціннісного ставлення до навколишньої дійсності
та самої себе, активної за формою та моральної, за змістом, життєвої позиції.
Актуальність розроблення та прийняття цієї Програми в Аграрному
коледжі управління і права ПДАА зумовлена необхідністю реалізації
сучасної державної політики у сфері становлення української державності,
побудови громадянського суспільства, інтеграції України у світове та
європейське співтовариство, яка передбачає орієнтацію на Людину, її
духовну культуру й визначає основні напрями виховної роботи з молоддю та
модернізації навчально-виховного процесу.
ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Мета Програми:
формування свідомого громадянина-патріота Української держави,
активного

провідника

національної

ідеї,

представника

української

національної еліти через набуття молодим поколінням національної
свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та
духовних цінностей.
Завдання Програми:
- виховання молодої людини – патріота України;
- формування національної свідомості і відповідальності за долю
України;
- виховання любові до рідної землі, її історії, відновлення і збереження
історичної пам’яті;
- утвердження в свідомості молодих громадян об'єктивної оцінки
національної історії, спадкоємності розвитку;
- відновлення і вшанування історичних пам'яток національної
культури;
- вироблення чіткої громадянської позиції, прищеплення молодим
людям віри у верховенство закону;

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів
України, державної символіки - Герба, Прапора, Гімну України та історичних
святинь; - підняття престижу української мови в академічному середовищі:
- формування мовної культури, оволодіння та вживання української
мови як духовного коду нації;
- виховання бережливого ставлення до національного багатства країни,
культури, традицій;
- створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського
самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;
- забезпечення підготовки високого рівня професійності молодої
людини, високої мотивації до праці як основи конкурентоспроможності
громадянина,

а

відтак

держави;

сприяння

розвитку

індивідуальних

здібностей, таланту та самореалізації;
- плекання поваги до свого коледжу, дотримання і розвиток
демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу;
- виховання здатності протидії проявам аморальності, правопорушень,
бездуховності, антигромадської діяльності.
ІІІ. НАПРЯМКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Вказані завдання реалізуються

в Аграрному коледжі управління і

права ПДАА через організацію та проведення заходів за напрямками:
1. Формування національної свідомості і відповідальності за долю
України; виховання бережливого ставлення до української культури:
- реалізація державної політики у сфері виховання молодої людини –
патріота України;
- виховання любові до рідної землі, історії своєї країни та історії
академії , відновлення і збереження історичної пам’яті;
- культивування кращих рис української ментальності;
- виховання бережливого ставлення до національного багатства країни,
міста і області;

- створення умов для набуття молоддю соціального досвіду,
успадкування духовних та культурних надбань українського народу;
- відновлення національних цінностей України, залучення студентів до
їх збереження;
- формування духовних цінностей українського патріота: почуття
патріотизму, національної свідомості, любові до свого народу, його історії,
Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на
прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків
культурної спадщини;
- підвищення рівня патріотичного виховання студентської молоді
шляхом

проведення

тематичних

екскурсій

з

відвідуванням

об’єктів

культурної спадщини;
- проведення тематичної пошуково-дослідної роботи.
2. Утвердження державної мови в Аграрному коледжі управління і
права ПДАА:
- забезпечення безумовного дотримання норм статті 10 Конституції
України та Закону «Про мови»;
- забезпечення права студентів академії на отримання інформації
українською мовою;
- сприяння підвищенню загальної мовної культури студентів.
3. Виховання громадянського обов’язку перед Україною, суспільством:
- формування психологічної та фізичної готовності молоді до
виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання
національних інтересів та незалежності держави;
- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків,
людей похилого віку, турбота про молодших та людей з певними вадами;
- залучення студентської молоді до участі у доброчинних акціях та
сприяння розвитку волонтерського руху.

4. Виховання правової культури, поваги до Конституції України,
Законів України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України:
- забезпечення проведення просвітницьких тематичних заходів,
спрямованих на формування правової культури, поваги до Основного
Закону держави, отримання знань про свої конституційні права, свободи,
обов’язки,

знань

з

історії

становлення

та

розвитку

вітчизняного

конституційного права, його ролі в українському державотворенні та
діяльності видатних правників у цій сфері, круглих столів, наукових
конференцій, документальних та літературних виставок тощо.

5. Підтримка традицій коледжу та формування патріотизму:
- формування елементів корпоративної культури студентів Аграрного
коледжу управління і права ПДАА на його історичних традиціях;
- виховання у студентів почуття поваги та гордості за причетність до
історико-культурної спадщини і надбань колективу Аграрного коледжу
управління і права ПДАА;
- формування навичок корпоративної культури як гаранта виконання
положень Кодексу честі студента Аграрного коледжу управління і права
ПДАА, Кодексу поведінки студентів Аграрного коледжу управління і права
ПДАА ;
- формування корпоративного мислення на основі єдності цілей і
цінностей;
- формування нових правил, процедур і стандартів поведінки в коледжі.
6. Формування громадянської свідомості та відповідальності у
студентів, сприяння розвитку та підтримці Студентського самоврядування:
- забезпечення і захист прав та інтересів студентів;
- створення умов для виконання студентами своїх обов’язків;

- сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
- сприяння створенню відповідних умов для проживання та відпочинку
студентів;
- сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань,
клубів за інтересами;
- організація співробітництва зі студентами інших навчальних закладів
та молодіжними організаціями;
-

активізація

волонтерської

роботи

органів

Студентського

самоврядування:
забезпечення проведення благодійних акцій «Милосердя», «Ветерани
живуть поруч»; участь у Всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»;
- запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі,
виховання почуття свідомого молодого громадянина міста та громадської
активності молоді.
7. Формування національно-культурних традицій молоді в умовах
євроінтеграції:
- проведення тематичних лекції, конференцій, інформаційних годин,
присвячених висвітленню сутності та ролі ЄС у сучасному світі;
- проведення днів інформування студентів до Дня Європи;
- привернення уваги студентської молоді до питання збереження
європейської

спадщини

у

широкому

сенсі

(культурної,

історичної,

природної).
- проведення Днів європейської культури в коледжі.
8. Професійне виховання молоді:
-

проведення

заходів,

спрямованих

на

реалізацію

молоддю

інтелектуальних та творчих проектів, поліпшення професійної орієнтації,
розвиток мотивації до праці;

- створення умов для професійного зростання, залучення молоді до
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
9. Діяльність

органів студентського самоврядування у сфері

національно-патріотичного виховання:
- забезпечення системності національно-патріотичного виховання;
- залучення студентів академії до вивчення культури, історії України,
пропагування кращих здобутків національної культурної і духовної
спадщини, підтримка професійної та самодіяльної художньої творчості,
діяльності творчих об’єднань, клубів за інтересами, фольклорних колективів;
- активне залучення діячів сучасної культури, мистецтва, науки,
спортсменів до патріотичного виховання молоді;
- популяризація молодіжного внутрішнього туризму та пам’яток
української історії, культури, природи, історичних місць та подій, етнографії
та життєписів відомих діячів;
- проведення заходів зі спортивної підготовки, фізичного виховання,
спрямованих на утвердження здорового способу життя молодих громадян та
створення відповідних умов;
- сприяння роботі клубів в Аграрному коледжі управління і права
ПДАА, які проводять заходи з патріотичного виховання;
- реалізація планів дій та програм з патріотичного виховання молоді
разом з місцевими органами державної влади та органами місцевого
самоврядування;
- забезпечення активної участі молоді в заходах національнопатріотичного спрямування, у тому числі, до загальнодержавних свят;
- проведення виховних заходів, які сприятимуть зміцненню дружніх
стосунків,
- підвищення рівня толерантності, запобігання проявам ксенофобії,
расової та етнічної нетерпимості в молодіжному середовищі.

ІV .ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ.
У результаті впровадження Програми очікується:
- утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості
студентської молоді, поглиблення процесу формування основ гуманістичного
світогляду; пріоритетності високих моральних, культурних, національних та
загальнолюдських цінностей, що сприятиме зміцненню духовної, моральної
єдності суспільства;
- формування у молоді характерних рис патріота: активна підтримка і
розвиток Української державності, дотримання Конституції України;
- дбайливе ставлення до національних багатств, рідної природи,
готовність до захисту Батьківщини, пошана до історичної пам'яті, любові до
рідної культури, мови, національних свят і традицій, збереження та
зміцнення власного здоров'я;
- створення ефективної виховної системи національно-патріотичного
виховання молоді;
- консолідація зусиль циклових комісій, відділень, громадських
організацій у справі виховання студентської молоді.

